
 

  

 

KÄSKKIRI  

 
 

24.08.2015 nr 1-23/72 

Regionaalministri 18. märtsi 2014. a käskkirja 
nr 1-4/57 "Hajaasustuse programm" 
muutmine 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus“ § 23 lõike 

2 punkti 2 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikega 2 ja peaministri 9. 

aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite 

vastutusvaldkonnad“ punktiga 10 

 

1. Muudan regionaalministri 18. märtsi 2014. a käskkirja nr 1-4/57 "Hajaasustuse programm" 

(edaspidi programmdokument) punkte 3.2, 3.3, 11.6, 20.4 ja 20.7 ning asendan sõna 

„Siseministeerium“ sõnadega „regionaalarengu kavandamise ja koordineerimise eest 

vastutav ministeerium“. 

 

2. Muudan programmdokumendi punkte 3.4, 3.5, 17.6, 18.7 ja 19.6 ning asendan sõna 

„regionaalminister“ sõnadega „valdkonna eest vastutav minister“. 

 

3. Muudan programmdokumendi punkti 2.11 ning sõnastan selle järgmiselt: 

„2.11 Kaetud tööde akt – ehitusseadustiku § 15 lõike 3 punktis 3 nimetatud 

ehitusdokument.“ 

 

4. Muudan programmdokumendi punkti 2.12 ning sõnastan selle järgmiselt: 

„2.12 Ehitamine – tegevus ehitusseadustiku § 4 tähenduses.“ 
 

5. Muudan programmdokumendi punkti 6.5 ning sõnastan selle järgmiselt: 

„6.5 Veesüsteemi rajamisel peab järgima ehitusseadustikku, veeseadust, taotlusjärgse 
kohaliku omavalitsuse ehitusmäärust ja head ehitustava ning keskkonnaministri 9. juuli 
2015. a  määrust nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu 

ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti 
kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, 

ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha 
kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, 
puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu 

andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja 
salvkaevu lammutamise teatise vormid“.“ 



 

 

6. Muudan programmdokumendi punkti 6.9 ning sõnastan selle järgmiselt: 

„6.9 Rajatav kanalisatsioonisüsteem peab järgima ehitusseadustikku, veeseadust, 
taotlusjärgse kohaliku omavalitsuse ehitusmäärust ja head ehitustava ning Vabariigi 

Valitsuse 16. mai 2001. a määrust nr  171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ ning 
Vabariigi Valitsuse 29. novembri 2012. a määrust nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 
reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“.“ 
 

7. Tunnistan kehtetuks programmdokumendi punkti 2.13. 
 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Arto Aas 
riigihalduse minister 

 

 

 

 

 


